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Bestyrelsen
Formand
Ulla Kehlet Merrild
Kviumvej 9
7560 Hjerm
97464688 – 25121070
Kildebakken 80

Næstformand
Jens AllingDam
Hulvej 16
7830 Vinderup
20905838

Kasserer
Karsten Svendsen
Gunilsskov 27, Virklund
8600 Silkeborg
86847845  29613312
Kildebakken 20

Sekretær
Tage Gejl
Dalsvinget 16
8600 Silkeborg
23391177
Lerskrænten 47

U.P.
Aage Nielsen
Toften 3F
7830 Vinderup
97446342  61996663
Kildebakken 50

Grundejerforeningens hjemmeside

www.aabnevidder.dk

Referat fra generalforsamlingen den 29. april 2016
Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Vinderup, med start kl. 19.30.
Der var mødt 73 personer med i alt 42 grunde.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5) Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
a) Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret til kr. 500, for 2016
6) Forslag fra medlemmerne Der er ikke indkommet forslag.
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er Ulla kehlet Merrild og Aage Nielsen
Begge modtager genvalg
8) Valg af 2 suppleanter
9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10) Eventuelt

Ad 1:
Martin Merrild, Hjerm, blev valgt til dirigent. Han konstaterede at mødet er lovligt.

Ad 2:
Charlotte S. Jensen og Inger Svendsen blev valgt som stemmetællere.

Ad 3:
Ulla Kehlet Merrild fremlagde bestyrelsens beretning.
Under den mundtlige beretning orienteredes der om:
Bestyrelsesarbejdet i det forløbne år.
Der er kommet gang i sommerhushandlen igen, der er handlet 11 huse siden sidste år
Brolauget og deres ekstraarbejder pga. vejret
Forsøg på aftale med kommunen om kystsikring
Klipning af græs på fællesarealerne
Aftale om benyttelse af legeplads ved Campingpladsen (kr. 3.000)
Aftale om hjertestarter ved Campingpladsen (kr. 2.500). Tilgængelig udefra.
Ekstra grusdynge ved infotavle og flaskecontainer
Høvling af stamvejene og ekstra grusbump på Lerskrænten
Dræning i området udført af Karl Daniels
Et par mindre dræn i 2016 ved Hulvej og Kildebakken
Brolauget blev præsenteret (og fik klapsalver) og de efterlyser lidt flere medlemmer
Tak til bestyrelsen
Opfordring til at tilmelde til grundejerfortegnelsen på grundejerforeningens hjemmeside,
www.aabnevidder.dk
Der blev spurgt til forventningen til kystsikringen, men vi har ingen. Vi afventer kommunens
møde i næste uge, hvor emnet vil blive bragt op.

Der blev orienteret om en tur på førstkommende onsdag (4.5.2016, kl. 19) med en
naturvejleder. Mødested for enden af Hulvej.
Der var ros for det udførte dræn, som virkede efter hensigten.
Der var ikke flere kommentarer til den fyldige beretning, som blev vedtaget med
akklamation.

Ad 4:
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Der var ønske om at udgifterne til vedligeholdelse blev udspecificeret i fremtidige
regnskaber, så man kan se forskel på de forskellige udgiftstyper.
Det blev taget ad notam.
Ellers var der ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.

Ad 5:
a. Bestyrelsens forslag til uændret kontingent (kr. 500, for 2017) blev vedtaget.

Ad 6:
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7:
Ulla og Aage blev foreslået og begge blev genvalgt med akklamation.

Ad 8:
Til 1. suppleant blev Poul Anker Damtoft (Lerskrænten 31) genvalgt og Jens Bro
(Kildebakken 32) genvalgt som 2. suppleant.

Ad 9:
Bjarne Bang (Kildebakken 11) blev genvalgt som revisor og Jørgen Jensen (Lerskrænten
32) blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 10:
Under eventuelt blev følgende berørt.
Der blev spurgt ind til drænet ved Hulvej, som Ulla svarede på.
På dette tidspunkt (ca. 20.10) var der ikke lyst til mere debat. Derfor takkede dirigenten
forsamlingen for god ro og orden, og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Ulla takkede forsamlingen for det store fremmøde og så var der kaffe, brød og kringle.
Generalforsamlingen sluttede ved 21 tiden.
Referent: Tage Gejl

